
 انَظاوانّداخهينهجيعیّتانتوَصیّتأليراضوجراحتانقهبواألوعیتانّديویّت

 

 انباباألّول:انتعریفواألھذافوانيبادىءانعايّت

 

 انباباألول:انتعریفواألھذافوانيبادىءانعايّت

 

 انفصلاألّول:الجمعيّةالتونسيةألمراضوجراحةالقلبواألوعيةالدّمويّة
(Association Tunisienne de Cardiologie et de Chirurgie CardioVasculaire) 

التيبعثتجمعيةالتونسيةالمراضالقلبوتمثلنفسالذاتالمعنويهللصبغةعلميّةذاتجمعيّةهي

.لدّمويّةاعيةوألوالقلباحةاجراضولتونسيةألمرالجمعيّةاثمسميت2971سنة  
(Société Tunisienne de Cardiologie puis société tunisienne de cardiologie et de Chirurgie 

CardioVasculaire)   

لسياسيّة.اباألحزوالحكومةالكذبمافيافألطرايمستقلّةعنكلوهبحيّةرليسلهاغاية  

 انفصلانحاَي:المبادىءالعامّة

  – IIلدّمويةعلى:اعيةوألوالقلباحةاجراضوألمرلتونسيةالجمعيةاتعمل

 ءلمهنيةلألطباوالعلميةءةالكفاالتعزيزسكلةودوراترعلميّةواتنداتومؤتمراتورهتنظيمتظا-1 

   .ليهاإلمنضوينا

 ختصاصهم.إلعلميفيالبحثالمنخرطينعلىءاألطبااتشجيع -2 

 ءألطباأوااؤهـــعضاأبهاملتييقوثالبحوتواسارالدّوالتيتنظّمهااتارهلتظالاشغاأنشر-3 

لدّمويّة.اعيةوألوالقلباحةاجراضومرأفينلمختصّوا  

 بقيةولعربيّةانالبلداسائرولعربيبالمغراوسمفيتونهباقينظائروعضائهاأينلعالقةبابطر -4

.لعالمدولا  

 ءألطبادةاعماتلصالحياوزتجادونلنظرامنلهىتمثيلهملدويهارعنمصالحمنظوعلدّفاا -5 

ء.لمهنيةلألطباتالنقاباوا  

 انفصلانحانث:يبادىءانجيعیّت

ـ:لجمعيّةبءاعضامأيلتز  

 لسياسيةاباألحزامستقلةعنوخصوصيتهاكجمعيةعلميةغيرحكوميةامحترإ -1

 خلي.الدّانظامهاوألساسياقانونهاامحترإ -2

 نشطتها.وألجماعيلهياكلهاواطياقرلدّيمالتسييرواليّةولمسؤاعلىوبلتنادىءامباامحترإ -_3 

    ءقصادونإلجمعيةاخلطدالنشاوايهمرألتعبيرعنافيءألعضااحقكلامحترإ -4 

 .جماعيلابالموقفألقليّةبالتّقيّدامالتزإمع،ألقلّيةأياألغلبيةلراماحترإ -5 

 

 انبابانحاَي:اإلَخراط–انيَخرطوٌ-األعضاء

 

 انفصلانرابع:اإلَخراط

عيةوألوالقلباحةاجرولدمويةاعيةوألوالقلباضامرألمختصينفيءاألطباالجمعيّةمفتوحةلكلا  

لقطاعينالعاملينفيالدّمويّةاعيةوألوالقلباضابأمرمتمااهلتيلهاتاإلختصاصاذويامنأولدّمويّةا

قانونيةرةلتونسيةبصودابالبالينللعاموالمقيميننباألجااواينماكانوألتونسيينمنهمصالخاموالعاا  

 انفصلانخايس:شروطاإلَخراط  

لتالية:اوطلشرالجمعيةعلىافياطإلنخرايتوقف  

 سةمهنةطبيبرمةلممازلالاألجنبيّةأوالتونسيةالعلميّةداتاحامالللشهااطإلنخراطالبنيكوأن -1

دةعماىمرسّمالدولدّمويّةاعيةوألوالقلباحةاجروألدمويةاعيةوألوالقلباضامرأمختصّفي  

    لدّمويّةاعيةوألوالقلباضابأمرمتمااهلتيلهاىاألخراتإلختصاصاذويامنءأوألطباا



 لجمعيّة.اعضويننشيطينمنةبمايفيدمسانداعضويةللجمعيّةمؤيّدمطلبميقدّأن - 1

 خلي.الدّانظامهاوألساسيللجمعيّةنالقانواماملتزمابإحترنيكوأن -3

م.بإنتظايلسنوادسنويا55وقدرهكهاشترمإمعلوديسدّأن-4  

 .لجمعيّةافادوأهنشاطايتنافىرساليماأن -5 

.اطإلنخراعلىطلبةلمديرالهيئةافقاتوأن -6

 

 انفصلانصادس:يایَجرعٌعدودفعيعهوواإلَخراط

لعامةالتصويتفيجلساتهاوالجمعيةطاطهمتابعةنشاانخرمإمعلودلميسديلذااليحقللعضو  

لعمل.تامجموعاةولمديرايئتهاهلترشحلعضويةوا  

 انفصلانصابع:انعضویت:

فقدصفةإذاالّإمنصاحبهااطإلنخراسحببطاقةأولعضويّةءالغاةإلمديرااليمكنللهيئة  

جلسةعامةأّولعلىارلقرضاألساسيبعدعرنالقانوالخامسمنالجمعيّةطبقاللفصلالعضويّةفيا  

لرّفت.اراقرذتّخاإمبعدتنظّ  

 ءألعضاا : ٌنحايلانفصا

شرفيينءعضاوأكينرمشاءعضاوأطينناشءعضاوأمترشّحينءعضاأجمعيةلاتضم  

كبةالحقفيموالهاطونخرإتسلّملهبطاقةيلذالجديدالعضواوه:شّحرنيتوانعضا–أ

ةلمديرالهيئةالتّرشّحلعضويةالكناليحقلهلتصويتايحقلهولعامةاجلساتهاولجمعيةاتنشاطا

طه.انخراعلىاتمضيخمسسنوللجمعيةقبل  

لقلباحةاجرولدمويةاعيةوألوالقلباضامرألمختصينفياوعضومنبينه:طنَشیوانعضا–ب

لترشح.والتصويتالهحقاتوطهخمسسنوانخراعلىتلدّمويّةمراعيةوألوا  

لقلباحةاجراضومرأمةومقارمفيتطوّهشرفيّاكلمنسااعضونيكو : فيرنشاونعضا–د

اذنهكااءلتونسيةسودامعالجتهابالبالولقلباضامرأمةومفيمقاهساأوساندأولدّمويّةاعيةوألوا

 معيّةلجتافينشاطاركيشاأنلشرفيايحقللعضوأوأجنبيا.وتونسيّا،معنويّاأويّادلشخصماا

تسندصفة.ةلمديرايئتهاهلتّرشّحلعضويّةاعواإلقترايتمتّعبحقدونأنلعامةايحضرجلساتهاو  

أناليتهالوخالةلمديرااليمكنللهيئةو.لعامةالجلسةافقةامووةلمديرالهيئةامناحلشّرفيباقترالعضوا

حد.والشّرفيألكثرمنشخصالعضواصفةدتسن  

منولجمعيةااهلتيتعقدواتالنداكةفيرلمشاامنمعاليماطوإلنخرمالشرفيمنمعلوالعضوايعفى  

   تها.اراصدإفياكإلشترمامعلو

لدمويةاعيةوألوالقلباضامرألمختصينفياوعضوبالجمعيةمنغيره:ركنيشاوانعضا–د

لجمعيةتاكبةنشاطاالحقفيموالهاطونخرإلدّمويّةتسلملهبطاقةاعيةوألوالقلباحةاجرو  

ة.لمديرالهيئةالترشحلعضويةاحقاولتصويتايتمتعبحقالولعامةاجلساتهاو  

 

 انفصلانتاصع:يعهوواإلَخراطانصَّوي:

جعةايمكنمروكلسنةمدنية.ابتداءمنحلولطلمنخرايدفعهاريناد55بيلسنواطاإلنخرمامعلودحدّ

فياطإلنخرمالمعلوفيضاو.دةقةللعارلخاالعامةالجلسةأوالعامةالجلسةامناربقراطإلنخراممعلو

   .تهااراصدإفياكإلشترمالجمعيةمعلوا

 

 انبابانحانث:انجهصاثانعايّت

 

 لعامّةتالجلسااكيبةرت ر:نعاشلانفصا

لجمعيّة.اعلىسلطةفيأيهلعامةالجلسةا  

لعامةللجمعيةمن:الجلسةاتتركّبو  

 ةلمديرايئتهاءهضاعأ  -1



 .كينرلمشاوالشرفيينواشطيناّلنوالمترشحينالمنخرطينا  -2

 

يّةدلعاالعامةالجلسةا:رعشدينحالانفصا  

فيريصدنعالإسطةاابودهنعقاإقبلشهرمنةلمديرالهيئةاتدعولهاوكلعامينةتنعقدمرّ  

انخرعنوآلكلعضوفيةلمديرالهيئةاموجّهمنااللكترونيبريداوالبريدالسطةابووصحيفةيوميّة

.لجمعيّةاىلدممعلو  

فيوء،لمطلقةلألعضااألغلبيةاووهلقانونيبالنصااالّمتىتوفّرإلعامةصحيحةالجلسةاالتعتبرو  

دعدنصحيحةمهماكانتكووشهراوزتجالعامةألجلاليالجلسةاتؤجلبلنصااتوفرمعدرةصو  

.لحاضرينالمنخرطينا  

متّخذارلجمعيةبقرائيسرعننائبرلتعذّاعندولجمعيّةائيسرلعامةعنالجلسةالعقدةلدّعوراتصد  

.ةلمديرالهيئةامن  

.شلنقااقةعليهمابعددخرماليللمصاوآبيأدتقريرضلجلسةعرهاذلهخالةلمديرالهيئةاتتولى  

ةأولمديرالهيئةامناحقترإعلىءعمالهابناولأبجدجةرلمدالمسائلافيباقيلعامةالجلسةاكماتبت  

.اضرينبهالحاغلبيّةأبطلبمن  

لحاضرين.اتهابأغلبيةارالعامةقرالجلسةاتتخذ  

 

 إلَتخابیّتانعايتانجهصتا ر:نحاَيعشلانفصا

.ويتمةلمديرالهيئةءاعضاأكلعامينلتجديدةإلنتخابيةمرّالعامةالجلسةاتنعقد  

   .لتصويتبالتفويضزااليجوولشخصييوالسرّديوالفراالمباشراعباإلقتربإلنتخاا

  نلمترشّحواينتخبولسابقالفصلتالقانونيحسبمقتضيابالنّصااالّمتىتوفّرإصحيحةنالتكوو

لسنّ.األكبرفيالمترشّحاينتخباتألصوويافيحالةتساوات،ألصوابأغلبيةةحددورةوافي  

 

ئيسمنرنائبوئيسرمننيتكوّةولمديرالهيئةاتعيّنهاعقترإمكتبتإلنتخابااعلىافإلشرايتولّى  

ةلمديرالهيئةالمترشّحينلعضويةامنغيروعضائهاأينمنبينرمقرّولسابقينللجمعيةءاساؤلرّابين  

لطبيعي.ااهسيرتوإلنتخاباايّةلتنظيمدلماوفالظرالمتخليةتوفيرجميعةالمديرالهيئةاتتولّىو  

ةلمديرايسلّمللهيئةادهفرأمنقبلجميعؤهمضاإبتحريرمحضريقعاعإلقتراتنتهيمهمةمكتبو  

لكذيتمأنىلمنتخبةعلةالمديرالهيئةءاعضاأبينملمهاايعزلمكتبعلىتوائيسفريشرولمنتخبةا  

ت.إلنتخاباايخرمنتااشهروزجلاليتجاأفي  

 

 دةقتنهعارنخاانعايتانجهصتا  ر:عشثنحانلانفصا

ءبناةأوألخيرهاذهمنةبدعوةأولمديرالهيئةامندرةستثنائيةبمباإلجمعيةجلسةعامةاتعقدأنيمكن  

لكوذقععرضهفيجلسةعامةولجمعيةاءألعضاءحصاإخرةآلمنخرطينعلىقاعداعلىطلبثلث  

.رىءمرطاألمناقشةأوألساسيللجمعيّةنالقانوالتنقيح  

اوبريدالشخصيّةترسلءاتستدعاإسطةابووليوميّةائدالجرابأحدنعالإلمنخرطينعبرءاستدعاإيتمو

أولتنقيحانصّوعمصحوبةبمشرإلستثنائيّةالعامةالجلسةدانعقاإيخرقبلتايوما05بريدااللكترونيال

ل.ألعماولابجد  

ت.كااإلشتراخالصيءألعضاااثلثاهصحيحةمتىحضردةقةللعارلخاالعامّةالجلسةاتنعقدو  

نميوما05وزاجلاليتجأنعقدجلسةثانيةفيلىتوألالجلسةلالقانونيخالبالنصااتوفّررذتعوإذا  

دةقةللعارلخاالعامّةالجلسةناتكوولذّكرالسابقةءاإلستدعاتاشكلياامحترإلىمعوألالجلسةاموعد

لمطلقةاباألغلبيةتهاارقردةقةللعارلخاالعامةالجلسةاتتخذولحاضرينداعدنكاصحيحةمهما

.للحاضرين  

 

 



 انبابانرّابع:انھیئتانيدیرة

 

 انفصلانرابععشر:تركیبتھا–إجتياعاتھا–صالحیاتھا

 

ٌن فً جراحة القلب واألوعٌة صتأعضاء منهم وجوبا إثنان من المختتكون الهٌئة المدٌرة من تسعة 

عند اإلقتضاء إذا كان ٌنتمً إلى هذا السلك. وٌضاف إلى هؤالء األعضاء  ئيسلرالدموٌة من بٌنهما ا

ٌة ال تقل ط بالجمعالمتخلً وال ٌترشح لعضوٌة الهٌئة المدٌرة إال العضو الذي له أقدمٌه انخرا ئيسلرا

من قبل عمادة األطباء  تحجٌرد كامل اشتراكاته، ولم ٌستهدف إلى عقوبة دعن خمس سنوات والذي س

 .من أجل ارتكابه لخطأ فاحش

 

ملتئاايخرمنتااشهروزاليتجاويوما25جلاليقلعنأفيةلمديرالهيئةالعضويةتلتّرشّحاماتقدّو  

مايفيدتسلّمهمنويخثابترلهتابلجمعيّةبمكتوائيسرلىإلترشّحايرسلوالنتخابيةالعامةالجلسةا  

لجمعيّة.ائاسةر  

أنلهمزلحكومةكمااليجوافيءعضاألوقتافينفسايكونوةأنلمديرالهيئةءاألعضازاليجو  

لنيابيّةتجمّدامدّتهمءثناألكذحصلوإن.ابألحزامنبحزيلوطنيّةألدةايالقافيءعضااأيكونو  

ةلمديرالهيئةاعضويتهمفيونيفقدو.لموجبزوالالىإتعويضةدونديرلمالهيئةاليّافيآعضويتهم  

لوالية.ءابإنتها  

 

:ٌيرةیدنيانھیئتباكّرتت  

فيالتصويتعلىركةمشاالركةفيمداوالتالهيئةالمديرةدونمشاولهحقالانرئيشانًتخهي:2  

رفيللجمعيةعندنهايةالواليةالمواليةلواليته.يعفىالشلرّئيساةفالمتخليصلرّئيساالقرارتويكتسب

مندفعمعاليماالشتراكفيإصداراتالجمعيةوفيالتضاهراتالعلميةالمنظمةمنرفيالشلرّئيسا

بالجمعية.طرفهاأوتحتإشرافها.لكنهملزمبتسديدمعلومإنخراطهالسنوي

 فيلمختصينءاألعضاامنبينةحدوالواليةلرّئيساينتخب:نجيعیتسائیر2 

مصلحةةعاالمرءألعضاايسعىولدّمويةاعيةوألوالقلباحةاجرولدمويةاعيةوألوالقلباضامرأ 

لهالترشحيمكننهاالارةيدلماهيئةللالترشحالرئاسةتجديدواليةبعداليمكنلهحدتها.وولجمعيةا

.تعملعالمجمو  

 نجيعیتسائیَائبر3

 .واــعــبكات4

 .ديصاعوعابكات5

 .لاـــيـٍيیأ6

 .ـذيصاعلياٌيیأ7

االبحاثانعهًيتوبانُشریاثحالحتاعضاءیقعتكهيفھى8

 

 ةلمديرالهيئةءاعضاألشخصيمنبينيالسرّاعالكلخطّةباإلقتربإلنتخااتتمعمليّة  

)اللذينشغلواسابقاخطةللرئاسةالمكتبالمخوللهمالترشحبيناعضاءنتخبرئيسالجمعيةمنوي

لجلسةاثرإبإلنتخاايعقدرفمنبينكلالمترشحين.وانتعذ(كاتبعاماوامينمالنائبرئيساو

لحاضرينءاألعضاالتعيينبأغلبيّةايقعواعإلقترائيسمكتبرمنافشرةوإوإلنتخابيّةبدعالعامّةا

.ألكبرسنّاالعضواينتخباتألصواويعندتساو  

ليةالموالخمسةعشريومالالمنتخبةخالةالمديرالهيئةءاعضاأكاملربحضوعإلجتماااذهينعقدو  

لمنتخبة.ةالمديرالهيئةءاعضاأكاملربحضووإلنتخابيّةالعامةاللجلسة  

.لىوألالجلسةايومامنموعد25بعدنثاعجتماإيلتئمبلنصااتوفرمعدرةفيصوو  



لذينةالمديرالهيئةتايقعتعويضهمبالمترشّحينإلنتخاباولجلسةمستقيلينهاذهفينلغائبوايعتبر  

.تإلنتخاباالفائزينفيءابلألعضالترتيالينفيالمواتواألصواكثرأعلىزواحا  

لىءإباللجورلشّغوايقعسدّراتلشّغواملسدّدهكفايةعدملعدأولمترشّحينااملكالنعدرذذتعوإذا  

هذهتعقدونتخابيّةإخرجلسةعامةدآنعقاإيخرشهرمنتاأثالثةوزجلاليتجاأجزئيةفيتنتخاباإ  

   .ألقلالمنخرطينعلىابعررصحيحةبحضوةألخيرا

 انشغوراثفيانھیئتانيدیرة:

لتالية:تالياولمتحملينللمسؤءاألعضاامنبينةلمديرابالهيئةرشغوماحصلإذا  

إلستقالةابسبب،لمينماأم،كاتبعا،نائبرئيس،ئيسر  

فمنطررلشغواإلنتخابيةيقعتسديدالعامةالجلسةدانعقاإقبلتلموأوا،ضلمرأوا،لرّفتأوا  

لسابق.الفصلتاحسبمقتضياةلمديرالهيئةءاعضاأ  

 انفصلانخايسعشر:

 إجتياعاثنھیئتانيدیرة:

 .لمباشرالرّئيسامنةألمربدعواىقتضإكلماولشهرافيةيامرةدورلمديرالهيئةاتجتمع-2 

 .فيسجلةلمديرالهيئةتاجتماعاإمحاضرّونتد-1 

 ةلمديرالهيئةايمكنلكلعضوفيوعمالهاأولجدهتعقدعجتماإيةكلافيبدةلمديرالهيئةاتضبط-0 

ئح.الووئضاتقديمعر  

 لجلسةالتنصيصعليهفيمحضراطلبوموقفهبسباحأشرةلمديرالهيئةايمكنلكلعضوفي-4 

 نائبهبتفويضمنأولرئيسالحاضرينخمسةمنبينهمداعدنالّعندمايكواراتإلقراالتتّخذ  -5

نمهماكااراتلقراحيثتتّخذفيهنلىموعدثاعإإلجتماايؤجّلبلنصاااذامهنعدإرةفيصوولرئيسا  

لرئيسالرّئيسبتفويضمنانائبأولمباشرالرّئيسامنبينهماحاضرنيكوأنلحاضرينشريطةداعد

 .لحاضرينابأغلبيّةاراتلقرةايرلمدالهيئةاتتّخذو  لمباشرا

 يعتبرمستقيالكلعضوتغيّبةولمديرالهيئةءاعضاأعلىكلعضومنجبواتاإلجتماعراحضو-6 

لمباشربعدالرئيسفالتنبيهعليهمنطرالكبعدوذمتتاليةتجتماعاإبعرأرعنحضورمبردون  

تعويضه.بجوولكذالينجرعنولثالثاتغّيبه  

 

 انفصلانصادسعشر:يشيوالثانھیئتانيدیرة

جتماعينللهيئةإلتيتفصلبينةالمدّلاللجمعيةخالديلعاالسيرافيفلتّصرّاحريّةلجمعيةالرئيس  

.لقانونيللجمعيةالممثلاووهاهتعقدجلسةأّولفيميحيطهاعلمابماقاأنعلى  

 

للماامينوألمباشرالرئيسءامضاإلجمعيةتستوجبامةذكلعمليةماليةيترتبعنهاتعمير  

   

جميعوعلميةواتندتوجتماعاإعقداتوتنظيممحاضروعموميةتبنشاطاةلمديرالهيئةامتقو  

ابنتدإقميةكماتضبطأورقيةورعلميةتمجالّارصدإتتولّىولجمعيةتالمتعلقةبنشاطااألنشطةا  

تامالتزإعلىدهتنصّبنوبلىعقدمكتوابإإلنتداتخضععمليةور،ألجوانظمولعاملينبالجمعيةا  

،منجهةبلمنتدالعقدبينمايبروبهاللمعموالعملتاساعاولوظائفموالمهاوالمتعاقدينالطرفينا  

ى.خرأئيسهامنجهةرلجمعيةممثلةفيوا  

 فيتحضيرةلمديرالهيئةةالمساعدتأوساراللدّ  (adhoc)لجاناظرفيةةلمديرالهيئةاتبعثأنيمكن

.قفاموأويررتقاواتأوند  

 

 انفصلانصابععشر:يجهشانحكًاء

ومباشرالرئيساليراسهاسابقينوالساءؤرالكافةيتكونمنمجلسالحكماءتبعثاداةتسييريةتسمى

مرتينفيالسنةاواكثرعنداالقتضاءاواذاطلباجتماعهعضواعضاءالهيئةالحاليينبالمجلسيجتمع



05الهيئةالمديرةالحاليةاوعضومجموعةالعملاومجموعةمنالمخرطيناليقلعدداعنمنتخبنم

.امنخرط  

 

فيابداءاراءاستشاريةبخصوصعملالهيئةالمديرةالحاليةوتسهيلعملمجلسالحكماءويتمثلدور

هوعالقاتهمالدوليةوالتدخلكهيئةعندنشوبنزاعاتاوخالفاتظيفخبرةاعضائوالجمعيةوذلكبت

رصعلىوحدةصفالجمعيةواحترامشرفالمهنةوتحقيقتحوضمنمحيطهاواالجمعيةداخل

تحتلوائها.المثاليةفيتصرفالمنظوين  

 

 انفصلانحايٌعشر:عالقتانجيعیتباإلعالو

سائلىوممثليهالدولجمعيةاباسمنلرسميانالناطقاامامهلعاالكاتبرالتعذاعندولمباشرالرئيسا  

.مإلعالا  

 نيصانحرباتضادأيبراوحتإ  ر:نتاصععشلانفصا

يةفيرتجاأومصلحيةبمؤسسةصناعيةتلتيتربطهعالقاةالمديرالهيئةءاعضاأكلعضومنميلتز  

لجمعيةلخدمةمصالحتلكالتوظيفلكتجنباوذألمراابهذءألعضاايعلمبقيةأنلصحةاناميد  

.لمؤسسةا  

 

 انبابانخايس:يجيوعاثانعيل  

 

 انفصلانعشروٌ:

لدّمويّة.اعيةوألأوالقلباحةاجراضومرلافيمجادمحدّطبنشاملقياالعملتامجموعافتهد  

ة.لمديرالهيئةالىإألقلاعلىءعضاةأعلىطلبكتابيمعلّليقدّمهعشرءلعملبناتاتنشأمجموعاو  

اومجموعتيعملعلىاالقصىعندانعقاديرسّمنفسهفيمجموعةأنبالجمعيةطيمكنلكلعضومنخر

ضمامنخراطفيمجموعةالعملبعدقبولطلبالعضواالنويقبلاالإلنتخابيةللجمعيةالعامةاالجلسة

موعةاوتعيينمنالهيئةالمديرةللجمعية.جللم  

خراطفيفريقعملكفاءةمهنيةمشهودبهافيميداناختصاصالفريق.ناالويستوجب  

فريقالعملبواسطةقواعدمنخرطيفريقالعمل.تخبني  

 بعةروأرمقرّومنسّق   ءعضاألبسيطةيضمّستّةامنتخبباألغلبيّةعلىكلمجموعةعملمكتبفيشر

شهرألمسجلينمنذمااليقلعنستةالمجموعةاءعضاألمكتبمنبينءاعضاأينتخبءوعضاأ  

.لناخبينءاألعضااعلىاذهألقدميةطاينطبقشرو  

 وفيحالانتخابالعضوالمترشحفيمكتبيمجموعتيعمليلتزمبالتخليعناحداهما.

لمنسقنايكوأنيجبوليةإلنتخابهالموماياةألخمسةعشرلالمكتبخالءاعضاأبينملمهاايعزيقعتو  

.عضونشيطبالجمعية  

لىإالتهايوجّهاولمدامحضررتحرّوألقلاشهرعلىأكلثالثةةيّامرّدورجتماعاإلعملاتعقدمجموعة  

للجمعيّة.ةلمديرالهيئةا  

ءاتتنظملقاوصلالمتوالطبيالتكويناتسهرعلىومنتظمةرةنشطةعلميّةبصوألعملاتنظّممجموعة  

 عمل.تشاوور  (STAFFS)ارسلتدا

غيررةلمكتبتجديدترشّحاتهمبصوءايحقألعضاو.اتسنوثلمجموعةثالااليةمكتبمووتد  

.اليتينوألكثرمنرلمقرّأوالمنسّقانهاليحقشغلخطتيأالّإ.ودةمحد  

النضماماليمكاتبالمجموعات.ألمتخلّيالرئيسىاماعدةمديرلالهيئةااعضاءاليحقلو  

 

كثرمنمجموعتيعمل.أفياعضونيكوأنلجمعيةاءعضاأعضومنييمكنألال  

 



وعةجديدةاوعندمجملبعثنهوانتخابياسابقاألإجتماعاإتنظيمرتقرّأنللجمعيةةلمديرايحقللهيئة

.لمجموعةالمكتباستقالة  

لجلسةدانعقاإلعملعنداتيرسّمنفسهفيمجموعةمنمجموعاأنبالجمعيةطيمكنلكلعضومنخر  

إلنتخابيةللجمعية.العامةا  

ءيمسكبقائمةألعضاولعملتامجموعاةولمديرايئتهاهلمنسّقبيناوهلمساعدللجمعيةمالعاالكاتبا  

.يسهرعلىتحيينهاوكلمجموعة  

فلتصرّالمساعدللجمعيةلالماامينأقبايروتعادالنشاطالعلميللمجموعالكاتبالعامالمساقباير

أداءبتسهيلملزمةولماليةاتصرفاتهانشاطاتهاوبكلهمملزمةبإعالماالخيرةتعدتولماليللمجموعاا

لكللهيئةذفياعدتقريرلمسالالماامينألولعمتاعادالمكلفبمجموعالكاتبالعامالمسايرفعوممهمت

.ةلمديرا  

 

 انبابانصادس:اإلشرافوانّرعایت

 

 انفصلانواحدوانعشروٌ:

لتالية:تالمؤسّساانشطةأفهااشرإتضعتحتةأنلمديرايئتهاهمناربقرويمكنللجمعية  

لعموميةالصحةءاستشفاتإمؤسساولجامعيةاإلستشفائيةتالمؤسساوالطبتاكلياولعلميةتالجمعياا  

لعمل.تامجموعاو  

لتيتثبتجدّيتهااغوجيةالبيدأوالعلميةاتارهلتظااترعىةأنلمديرايئتهاهمناربقرويمكنللجمعيةو  

لرعايةمجاناهاذهتسندوى،خرتألتيتنظّمهاجهاوا سمهامجانالإبإستعماحلسمااكمايمكنها     

ات.رهلتظاابمناسبةتنظيمتلك  

 

 انبابانصابع:يراجعتانَظاوانّداخهي

 

 انفصلانحاَيوانعشروٌ:

لهيئةامندرةبابمدةقةللعارلخاالعامةالجلسةاوايّةدلعاالعامةالجلسةلاخليخالالدّمالنظااجعةاتتممر

للهيئةمسبابهيقدّحأشرولتنقيحوعاألقلمصحوبابمشراعلىءعضااألمن25ن%ـلبمــبطةأولمديرا

ملنظااجعةامرحمقترةإدراجلمديرالهيئةاتتولّىويّةدلعاالعامّةالجلسةادنعقاإقبلشهرينمنةلمديرا

لجمعيّةصحبةءاعضاألتنقيحلكافّةوعاترسلمشرولعامةالجلسةالعماولأخليضمنجدالدّا

تقعو،لعامةالجلسةاتصويتولتنقيحعلىمناقشةوعامشرضيعرولعامةالجلسةرالحضوءإلستدعاا

.لحاضريناأغلبيّةقةعليهبدلمصاا  

حالحيزالتنفيديدخلو1528اكتوبر15االنظامالداخليفيالجلسةالعامةالعاديةليوملهذتنقيحولأتم

 المصادقةعليه.

 انبابانخايٍانُزاعاث

 انفصمانخانجوانعشروٌ

وواعضائهااوبينالهياكلبينالجمعيةتنشبيمكنانتنظرهيئةالحكماءفيكلالنزاعاتالتي

.تحكيمياملزمالكلاالطرافقراراتصدر  

.يمكنالطعنفيالقراراتالتحكيميةالمذكورةاعالهطبقاحكاممجلةالتحكيمالتونسية  


